ေအ်က္တိုဘ်လ 16 ရက္၊ 2019

Mountain View သတင္းစ်ေစ်င္
ေက ်င္းအိုပၾ္ ကီး၏ အမ်စက်း
ျပီးခြဲ့သည့္ ေသ်ၾက်ေန႔တြင္ က င္းပခြဲ့ေသ် ကြ ႏို္ိုပ္တို႔ ေက ်င္းအသင္းအ ဖြဲ႕ြြဲ ေက်င္စီ ေတြဖြဲ႕းိုေ
ံ းြးေႏိုြးပြသ
ြဲ ို႔
တက္ေရ်က္ခ့ၾြဲ ကသည့္ တစ္ဦးတစ္ေယ်က္စီတိုင္းအ်း ေက းဇူးတင္ေၾက်င္း ဦးစြ် ေျပ်ၾက်းလိုပါသည္။
ဂရိုတစိုက္ရေသ် မဘမ ်း၏ အသံသည္ ကြ ႏို္ိုပ္တ႔ို ေက ်င္း၏ ၾကီးက ယ္ခမ္းန်မကို းက္လက္
ထန္သမ္းေပးျပီး၊ ပိုက္၍ ၾကီးက ယ္ခမ္းန်းလ်ေစရန္ပင္ ေး်င္ရြက္ေပးႏိုိုင္ပါသည္။ သင္၏ ပါ၀င္ထည့္သြင္းမ
ႏိုင့္ ျမ ပ္ႏိုံမတို႔အတြက္ သင့္အ်း ကြ ႏို္ိုပ္တို႔ ေက းဇူးတင္ရပါသည္။

ေန်က္လ်မည့္ အစီအစဥ္မ ်း

ေဟ်လးို ၀င္း ေျခ်က္လန္႔ ပြေ
ြဲ တ်္
ေဟ်လိုး၀င္း ေျခ်က္လန္႔ ပြေ
ြဲ တ်္အ်း ေအ်က္တိုဘ်လ 25 ရက္၊ ေသ်ၾက်ေန႔ အခ န္ ေန႔ခင္း 3:00 မ
ညေန 6:00 အထ Community Learning Center (ရပ္ရြ်အသိုင္းအ၀ိုင္း သင္ယူေလ့လ်မ စင္တ်) တြင္
က င္းပမည္ျ စ္ေၾက်င္း ကြ ႏို္ိုပ္တို႔ စတ္လပ္ရ်းစြ်ျ င့္ ထိုတ္ျပန္ေၾကျင်အပ္ပါသည္။ အးိုပါပြတ
ြဲ ြင္
က န္းမ်ေရး စစ္ေးးမမ ်း၊ ရပ္ရြ်လူမအသိုင္းအ၀ိုင္း က န္းမ်ေရး အရင္းအျမစ္မ ်း၊ ကေလးမ ်းအတြက္
လပ္ရ်းေး်င္ရြက္မအစီအစဥ္မ ်း၊ ဓ်တ္ပံိုရိုက္သည့္ အခန္း ႏိုင့္ “အလည့္စ်းခံမလ်း ဒါမမဟိုတ္
မိုန္႔ေကြ းမလ်း” ေပ ်္ရင္ ြယ္ ဓေလ့အစီအစဥ္မ ်းတို႔ ပါ၀င္မည္ ျ စ္သည္။ ဤပြအ
ြဲ စီအစဥ္၏
စတ္လပ္ရ်း ြယ္ရ်အေက်င္းးံိုးေသ် အရ်မ ်းထြဲမ တစ္ခိုမ် သင္ ႏိုင့္ သင့္မသ်းစိုတို႔အေနႏိုင့္
တိုတ္ေကြး က်ကြယ္ေးးမ ်းအ်း အခမြဲ့ လ်ေရ်က္ရယူႏိုိုင္သည္းိုသည့္ အခ က္ပင္ ျ စ္သည္။
အးိုပါတိုတ္ေကြးက်ကြယ္ေးးမ ်းအ်း ေန႔လည္ 12:00 မ ညေန 6:00 ၾက်း ပစၥည္းလက္က န္ရေနသေရြဖြဲ႕
ရရႏိုိုင္မည္ျ စ္ပါသည္။ က်ကြယ္ေးး ရယူမည့္သူမ ်းသည္ အနည္းးံိုး အသက္ ခုုႏွစုုႏစ္ ျပည့္ျပီးျ စ္ရမည္
ျ စ္သည္။ အ်းလံိုး ပါ၀င္ေး်င္ရြက္ၾကပါရန္ ကြ ႏို္ိုပ္တို႔ တိုက္တြန္းအ်းေပးအပ္ပါသည္။
်းန်မက န္းျ စ္ျခင္းသည္ မသ်းစိုအ်း ေငြကိုန္၊ အခ န္ကိုန္ ျ စ္ေစသည့္အျပင္ စတ္ စီးမမ ်းကိုလည္း
ျ စ္ေပၚေစပါသည္။ က်ကြယ္ေးးရယူထ်းျခင္းအ်းျ င့္ သင့္ေနအမ္တြင္

ၾက်သပေတးေန႔ ၊ေအ်က္တဘ
ို ်လ 17 ရက္
ေက ်င္း မရေပ၊ ေး်င္းဦးက်လ ပတ္ရက္
ေသ်ၾက်ေန႔ ၊ ေအ်က္တဘ
ို ်လ 18 ရက္
ေက ်င္း မရေပ၊ ေး်င္းဦးက်လ ပတ္ရက္
တနလၤ်ေန႔ ၊ ေအ်က္တဘ
ို ်လ 21 ရက္
ေက ်င္း မရေပ၊ ေး်င္းဦးက်လ ပတ္ရက္
ေသ်ၾက်ေန႔ ၊ ေအ်က္တဘ
ို ်လ 25 ရက္
အခမြဲ့ တိုတ္ေကြး က်ကြယ္ေးးမ ်း၊ 12:00-6:00 ၊ CLC
ၾက်သ်ပေတးေန႔၊ ေအ်က္တဘ
ို ်လ 31 ရက္
ေဟ်လိုး၀င္း စီတန္းလည့္လည္ပ၊ြြဲ 1:30

မဘမ ်း ႏိုင့္ အး်သြပမ
္ န
ို ႔မ
္ ်း
ေသ်ၾက်ေန႔ မနက္တိုင္းတြင္ မဘမ ်းအေနႏိုင့္
ပည်ေရးစနစ္အေၾက်င္း
သင္ယူေလ့လ်ရန္၊ ေက ်င္းအလိုပ္အမေး်င္အ ြဖြဲ႕ြဲ ႏိုင့္
၀န္ထမ္းအ ဖြဲ႕ြြဲ ၀င္မ ်းတို႔ျ င့္ ေတြဖြဲ႕းံိုရန္ ႏိုင့္
မမတို႔ကေလးမ ်း၏ ေက ်င္းေနအေတြဖြဲ႕အၾကံ အေရးၾကီး
ကစၥရပ္မ ်းအ်း ေးြးေႏိုြးတိုင္ပင္ရန္ အစရသည္တို႔အတြက္

န်မက န္းျ စ္မအ်း ေရ်င္ရ်းလိုက္ပါ။ ကြ ႏို္ိုပ္တို႔အေနႏိုင့္ Walgreens ၊ Salt Lake Education
Foundation ပည်ေရး ေ ်င္ေဒးရင္း ႏိုင့္ Association for Utah Community Health (Utah
ရပ္ရြ်အသိုင္းအ၀ိုင္း က န္းမ်ေရး အစည္းအရံိုး) တို႔အ်း ဤပြအ
ြဲ စီအစဥ္ ႏိုင့္ က်ကြယ္ေးးမ ်း
ျ စ္ေျမ်က္ေအ်င္ စီစဥ္ေပးသည့္အတြက္ ေက းဇူးတင္ေၾက်င္း ေျပ်ၾက်းလိုပါသည္။

သင့္ကေလး၏ စ်န်တတ္မအးင့္ တးို ျမင့္လ်ေစရန္အတြက္ အၾကံျပ ထ်းေသ် လပ္ရ်းမ
ျပီးခြဲ့သည့္ အပတ္ သတင္းစ်ေစ်င္တြင္ သင့္ကေလးအ်း စ်န်တတ္မကို ကူညီ သင္ၾက်းေပးမည့္

အခြင့္အလမ္းတစ္ခို ရရမည္ျ စ္ပါသည္။ ဤေတြဖြဲ႕းံိုေးြးေႏိုြးမမ ်း၏
တစ္စတ္တစ္ပိုင္းအေနျ င့္ ပါ၀င္ရန္ ေသ်ၾက်ေန႔တြင္ လ်ေရ်က္ ို႔
သင့္အ်း ကြ ႏို္ိုပ္တို႔ တ္ၾက်းအပ္ပါသည္။ Community Learning
Center အခန္း 182 တြင္ 8:15 အခ န္၌ ကြ ႏို္ိုပ္တို႔ ေတြဖြဲ႕းံိုမည္
ျ စ္ပါသည္။ အကယ္က္၍ ၎ေနရ်အ်း ရ်ေ ြရန္အတြက္ သင္
အကူအညီလိုအပ္ပါက ကြ ႏို္ိုပ္တို႔၏ ရံိုး၀န္ထမ္းမ ်းသည္
၀မ္းေျမ်က္၀မ္းသ်ျ င့္ ေနရ်မန္အ်း လမ္းညန္ေပးမည္ ျ စ္ပါသည္။
အစည္းအေေးတြင္ေတြဖြဲ႕းိုံရန္ ေမ ်္လင့္လ က္

လပ္ရ်းမတစ္ခိုအ်း အၾကံျပ ထ်းပါသည္။ ကေလးမ ်းအ်း ၎တို႔ ယခင္က တစ္ၾကမ္တစ္ခါမ မေတြဖြဲ႕

ေက ်င္းအသင္းအ ဖြဲ႕ြြဲ ေက်င္စီ

ၾကံ ူးသည့္ အေျခအေနတစ္ခိုတြင္ ၎တို႔အ်း စတ္ကူးယဥ္ေနထိုင္ၾကည့္ေစျပီး၊ ၎ေန်က္ အးိုပါအ်း

ေက ်င္းအသင္းအ ဖြဲ႕ြြဲ ေက်င္စီ (SCC) သည္ CLC ၌

ရိုပ္ပံိုေရးးြြဲေစျခင္း သို႔မဟိုတ္ ၎တို႔ စဥ္းစ်းသည့္အရ်အ်း ေရးခ ေစျခင္းအ်းျ င့္ ၎တို႔၏ အေတြးအ်း
မ ေ၀မျပ ေစရန္ Dr. Michele Borba မ အၾကံျပ ထ်းပါသည္။
ကြ ႏို္ိုပ္တို႔၏ကေလးမ ်းအ်း အေျခအေနတစ္ခိုကို လက္ေတြဖြဲ႕ အမန္တကယ္ ေတြဖြဲ႕
ၾကံ ခံစ်းၾကည့္ေစျခင္းသည္လည္း အၾကံေက်င္းတစ္ခို ျ စ္ပါလမ့္မည္။ ဥပမ်အ်းျ င့္
ကြ ႏို္ိုပ္တို႔၏ကေလးမ ်းအ်း အမ္ေျခရ်မြဲ့ ခိုန်းရ်ေဂဟ်၊ သက္ငယ္ ထန္းသမ္းေရး ခန္းမ သို႔မဟိုတ္
သူန်ျပ ေစ်င့္ေရ်က္မ ေဂဟ်တစ္ခိုသို႔ လည္ပတ္ေစရန္ ကြ ႏို္ိုပ္တို႔ ေခၚေး်င္သြ်းႏိုိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္
၎တို႔၏ မ က္စအ်း မ က္စအက် ပတ္စည္းေပးထ်းျခင္း၊ ဘီးတပ္ကိုလ်းထိုင္ ၀ီးလ္ခ ေ
ြဲ ပၚတြင္ ထိုင္ေစျခင္း
သို႔မဟိုတ္ အခ န္တစ္ခိုအထ ၎တို႔၏အသံအ်း အသံိုးမျပ ေစျခင္း အစရသည္တ႔အ
ို ်းျ င့္ မသန္စြမ္းသူမ ်း၏
ဘ၀အေတြဖြဲ႕အၾကံ အစတ္အပိုင္းငယ္ေလးတစ္ခအ
ို ်း ေတြဖြဲ႕ ၾကံ ခံစ်းၾကည့္ေစႏိုိုင္ပါသည္။ အးိုပါ အေတြဖြဲ႕
အၾကံ အ်း ခံစ်းျပီးသည့္ေန်က္တြင္ သင့္ကေလးအ်း အးိုပါ အေတြဖြဲ႕အၾကံ ႏိုင့္ပတ္သက္ျပီး
ထပ္မံ ေျပ်းိုေစျခင္း သို႔မဟိုတ္ ေရးသ်းေစျခင္း၊ ၎တို႔၏ ရေထ်င့္အျမင္သည္
၎တို႔ ေတြးေတ်ထ်းသည္ျ င့္ တူညီျခင္း သို႔မဟိုတ္ ကြျြဲ ပ်းျခင္း ရ၊မရ ေမးျမန္းျခင္း
အစရသည္တို႔ကို ေး်င္ရြက္ျခင္းသည္လည္း ေက်င္းမြန္ပါသည္။ ထို႔ျပင္

လစဥ္ ေတြဖြဲ႕းံိုသြ်းမည္ ျ စ္သည္။ SCC ေတြဖြဲ႕းံိုေးြးေႏိုြးပြြဲမ ်းအ်း
လူထိုထံသို႔ ြင့္လစ္ေပးထ်းပါသည္။

လူမမီဒယ
ီ ်ေပၚတြင္ Mountain View အ်း
သတင္းလက
ို ထ
္ ်းပါ သ႔မ
ို ဟိုတ္ သူငယ္ခ င္း ဖြဲ႕ြြဲ ထ်းပါ။
Facebook - @MountainViewSLC ။
Twitter - @mtviewlibrary ။
ကြ ႏို္ိုပ္တို႔အ်း သင္ သတင္းလိုက္ထ်းသည္ကို ကြ ႏို္ိုပ္တို႔ ေတြဖြဲ႕
ျမင္လိုပါသည္၊ ထို႔ျပင္ သင္၏ မတ္ေးြမ ်း ႏိုင့္ မသ်းစိုအ်းလည္း
ကြ ႏို္ိုပ္တို႔ကို သတင္းလိုက္ထ်းေစ ို႔ သင္ တ္ၾက်းေပးမည္ဟို
ကြ ႏို္ိုပ္တို႔ ေမ ်္လင့္မပါသည္။

Community Learning Center (ရပ္ရ်ြ အသင
ို း္ အ၀င
ို း္
သင္ယေ
ူ လ့လ်မ စင္တ်) သင္တန္းမ ်း
ကြ ႏို္ိုပ္တို႔၏ Community Learner Center သည္ ေက ်င္းသ်းမ ်း
ႏိုင့္ လူၾကီးမ ်းတို႔အတြက္ သင္တန္း အမ ်းအျပ်းအ်း
ကမ္းလမ္းေထ်က္ပံ့ေပးလ က္ ရပါသည္။ ျပကကဒန္တစ္ေစ်င္အ်း
ရယူရန္အတြက္ ေက းဇူးျပ ျပီး Community Learning Center

သင့္ကေလးအ်း ေန်က္ထပ္ေသ် ရေထ်င့္အျမင္တစ္ခို ရရေစရန္ ၎တို႔အတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္
သြ်းေရ်က္ျပီး၊ ၎တို႔ႏိုင့္အတူ လိုပ္အ်းေပးႏိုိုင္ေၾက်င္းကိုလည္း Dr. Borba မ အၾကံျပ ထ်းပါသည္။
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ရံိုးခန္းသို႔ တစ္ခ က္ ၀င္လ်ေပးေစလိုပါသည္။ ကြ ႏို္ိုပ္တို႔၏
ရပ္ရြ်အသိုင္းအ၀ိုင္းမ မည္သူမးိုအ်း သင္တန္းမ ်းအတြက္
စ်ရင္းေပးတက္ေရ်က္ရန္ ၾက းို တ္ေခၚအပ္ပါသည္။

မည္သည့္ ခရိုင၀
္ န္ထမ္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက ်င္းသ်းမးိုသည္ အသက္၊ အသ်းေရ်င္၊ မသန္စြမ္းမ၊ က ်း၊မ လင္ကျြြဲ ပ်းမ၊ လင္ခယ
ံ ူစတ္၊ မ းရိုးဗီဇးင
ို ္ရ် အခ က္အလက္မ ်း၊ မူလ ႏိုင
ို င
္ ံသ်း၊ ကိုယ္၀န္ေး်င္ထ်းရျခင္း၊ မ းႏိုြယ္၊ ဘ်သ်ေရး၊ လင္စတ္တမ္းညတ္မ၊ သ႔မ
ို ဟိုတ္ စစ္ျပန္
စစ္မထမ္းေဟ်င္းအေျခအေန အစရသည္တ႔အ
ို ေပၚတြင္ အေျခခံက် အလိုပ္ခန္႔အပ္မတြငေ
္ သ်္လည္းေက်င္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ ခရင
ို အ
္ စီအစဥ္တစ္ခခ
ို ို သ႔မ
ို ဟိုတ္ လပ္ရ်းေး်င္ရြက္မတစ္ခိုခိုတ႔တ
ို ြင္ေသ်္လည္းေက်င္း ခြျြဲ ခ်းးက္းံျခင္း မျပ ရေပ။ ခရင
ို ္အေနႏိုင့္ ၎၏ မူ၀ါဒမ ်း၊
မေက နပ္ခ က္တင
ို ္ၾက်းမးင
ို ္ရ် လိုပင
္ န္းစဥ္မ ်း၊ အစီအစဥ္သ႔ို ၀င္ေရ်က္ရယူႏိုိုင္မ၊ ခရိုင၀
္ န္ေး်င္မလိုပ္ငန္း အသံိုးျပ မ၊ ေနရ်ခ စီစဥ္မမ ်း ႏိုင့္ အျခ်းေသ် တန္းတူညီမ သည့္ အလိုပခ
္ န္႔အပ္မးင
ို ္ရ် အခြင့အ
္ လမ္း ကစၥရပ္မ ်း အစရသည္တ႔ို အပါအ၀င္ ၎၏ အစီအစဥ္မ ်း၊
၀န္ေး်င္မမ ်း ႏိုင့္ အလိုပခ
္ န္႔အပ္မတ႔တ
ို ြင္ တန္းတူညမ
ီ ေသ် ၀င္ေရ်က္ရယူႏိုိုင္ခြင့္ ႏိုင့္ တန္းတူညီမ ေသ် အခြင့အ
္ လမ္းတို႔ကို ေထ်က္ပေ
ံ့ ပးသြ်းရန္ ကတက၀တ္ျပ ထ်းေပသည္။ ခရိုငအ
္ ေနႏိုင့္ ကင္းေထ်က္လူငယ္အိုပစ
္ မ
ို ်း အပါအ၀င္ United States ကိုဒ္ ေခါင္းစဥ္ 36 ေအ်က္တြင္
စ်ရင္းျပ ေ ်္ျပထ်းေသ် လူငယ္ အိုပ္စမ
ို ်း အ်းလံိုးအတြက္ ခရင
ို ္ အေထြေထြ၀န္ေး်င္ေထ်က္ပမ
ံ့ မ ်းတို႔ကို တန္းတူညီမ စြ် ၀င္ေရ်က္ရယူႏိုိုင္ခင
ြ ့္ ရရေစရန္အတြက္လည္း ေထ်က္ပံ့ေပးသြ်းမည္ျ စ္သည္။ ဥပေဒႏိုင့္းန္႔က င္ေသ် ခြျြဲ ခ်းးက္းံမ၊ အေႏို်က္အယက္ေပး တိုကခ
္ ိုက္မ
ႏိုင့္ ရန္ျင းထ်းလက္တို႔ျံ ပန္မ အစရသည္တ႔ႏို
ို င့္ပတ္သက္က္၍ စံိုစမ္းမမ ်း ႏိုင့္ တိုင္ၾက်းခ က္မ ်းတို႔ကို ကိုင္တြယ္စမ
ီ ရ
ံ န္အတြက္င် ေအ်က္ေ ်္ျပပါ ပိုဂ လ္အ်း တ်၀န္ခန္႔အပ္ထ်းသည္။ Tina Hatch ၊ စည္းကမ္းထန္းသမ္းေရး ႏိုင့္ စံိုစမ္းစစ္ေးးမမ ်း (Compliance and Investigations) ၊
440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111 ၊ (801)578-8388 ။ သင့္အေနႏိုင့္ ႏိုိုငင
္ ံသ်းအခြင့အ
္ ေရးမ ်း ရံိုးခန္း (Office for Civil Rights) ၊ Denver ၊ CO ၊ (303)844-5695 သ႔လ
ို ည္း းက္သြယ္ေက်င္း းက္သြယ္ႏိုိုငေ
္ ပသည္။
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